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, Até que ponto o setor privado 
pode ajudar, fazer diferença? ' 
OSVALDO SOARES 

O GlMo : Oque i <> Gi" ~ 

Sow,," s.:.WAR"'''.' ~um II"'poque 
reún.~mp""", iflSlitulOH 
lundoçõeo que d .... iMm recu",," 
par> ~'" """jois '"'" dil...,n, .. 
.,.. ... Eos.u ",,';doO" sAo 
"..ganiu.;""'" ~"""'ntai<. 
..... dil.",nle"","," ~ ou, ... ONG~ 
q.,. vi",m buscando d in~"" ~I .. 
lO", ,""unos e ""'~ .... , .. 
trabalham com ""'taS ""'idoO .... 

o GuIoo: Ai ;rwi"'ifó<.< do Gil. «lo 
'" que mai.! i""",,.,,, .,,, "",j<ro< 

<o<io;o "" ""I<' SC_""""" .... , Eu adio qlJ<';01. 
E:>:.islem .,.... .... osoociaç6es ...... fIO 

Gire, .. moo ce"," d~ ""m 
organizações,. olll" .... ""'." 
grand ... o i~mento lOIaJ (, d~ 

""'''" d. R$ I bil~ pof ."'" 

o GI.oN : EM< foi <> ,.raro C<~"'? 
Sc_Mml'" Foi. Nós ".., fi .. ""," 
""'" comparação muito >i".rniilic. 
com OS OU(""" censos, dos quais eu 
n!o par<icip<i , m .. o qu~. ~ .. 
fIOIOIJ é que """,,"", i,,,,,"1OI 10m 
CJeCido. Ou"" roi", q .. a gente 

rIOIOIJ. que ht uma OYOluçlo. fIO 

IleTItido d< Gil< <SIão sendo macia> 
in.<lirui"';" mai> iodeprnd_ ... ""'" 
profissi"" .... poxu,.."do Um 
!r.1b.1lho qll< , .. oIim da c."dadr. 

O GLoeo , !'./o rermóm> p«liminar. o 

,,"'" que ="'''' <> moo'".. whr"", 
do ;"""",,,,,,"10.- ~ dJroçdo. De 
orroxim<>dom.m. <I""" mill>«. de 
po!>.!O<l! IH!ndiciada> P'" IOdm "" 
cró<' do Glh. qu<I"" mllhó ... <60 d<! 
Pf'Oi<''''' n=a ~,.a 

.... <10"""', 

RE:$lDENI'F. 00 INsmuro DE ESIUlOS 00 '!lWW,H') E SOCIE:Qo\DE (lETS), O 

9Xlá.ooo SIMON SCHWARTlMAN F1COU RESPCt<SÁ vu l'flA ANÁUSE 00 ÚL

llMO CENSO 00 GRUPO DE INSTmJrOS, fUN[)\Ç~ E E.>.lPRE5AS(GIFE),1llA

SALHO flNANOAOO Pf1.O INS'I1T1.JrO UNISANCO A PESQUISA MOSl'ROU QUE A 

ÁREA DE EDUCAÇÃO C(X\jCfNfRA A MAIORIA OOS PROJE:fOS (I ,211 DE UM T0-

TAL DE 2.210). SIMON RESSALTA, EM SElJ REU.1ÚRlO PRElIMINAR (UMA NOVA 

vE1&!.o OI:."VE SAIR ESTE MEs). QUE, A Ot:SPEiTO DE 1000 O INVESJl.IEi'tI'Q AS ORDANIZAçOt::> 00 

GlfE ACHAM ~ O IMP.<'.C1O SOCIAL DOS PROORAMAS t UMrTAOO EM ENTREVISfA EM SflJ ES 

Ul"IÚUo. NO f1A~I ENoo. El.E SlXlERE MUDANÇAS, COMO UMA ENfASf. MAIOR NO ENSlm m::r-.1ro 

~1SSIOXo\L, E DESrACA A IMI'OITÀNOA M PARCERIA fNIRE a; Sl:.1ORES I'ÚBUCO E PRlVAIXl 

su,,,,,, .... ,<: ~ QUe>I.io doo 

nú"","" ~~ "" com:> a 
IOU,",. ao .u.a. Como "" cuo de 
urna d .. ...ganizaçõe> do G~. o 
1",;iM O I\j'~on SenTLL Ele lem um 
,ml>alho com _"".na. d. «luca.;kI 
d. aceleoaç!lc d. & .... "d~ (o 
PfOiro "_<"""pdm,,, 
p!lloIiro~mcirh:o.-' '''8"nd>o 
si" do lrnIitulO) Enlkl q\Wl(jo UrM 
orp.n~io l",balh. ""'" ..". 
_~ .1. podo beMficior lOdoo 
ao oIunoo n .... ... , do. 

o 6L01o: ........ 0' de ,odo o 
in",<limemo, "" illiJi"'lfd<s do (;;1. 
,i,. a """"pç60 d. _" imparlO 
do: "'a' ar«' _/dI. olllde t 
"""",oo. fW~' 
S .... "'"""" , O "rMnloodos 
p:r<bIemas do pois i mui,o grand •. E • 
pe~u"'" que sUIi" é. .. é que poIIIO o 
•• " " p ..... ado ~~ ajudar, podo fazer 

a dif=nça? Se voe'; .. limiw • 
ajud..-...- q"" vrv.m perto d< 
"""e w nU,.a em qu< , '«< ar .. , 
par. .lo> ..... bom Mas o e~~o di>so 
"" conjunto ""oba Mo sendo ",ndo. 

o Go.ooo, Como i..., ~ ... , 
mwJado? 
5tH,....,. ..... , Nao há umo resp<*a 
fõeil. 1.1 .. 0 c..., do InslitlJlo""""" 
Senn .. por, ... mplo, """'''' um 
cominho. Se vocé ,""'.I" com umo 
=r<laJÍa"" fJ;!ocaç.\o e a a<iYidad~ 
é bem lei ... Iooa o órp:. o adOl..
nov .. praticas. isoo pode Ia= uma 
diferenço ""'~o S","d .. Elo achoquo, 
mono> que o dinh~ifO, o importonle 
é& po .. i,"Ii<llde que .. ilUlH uiç6u 

têm de """""""" OO"Ias i<l~. n"" .. 
mMeiros de trabalhar. El .. podem 
I .. er um. sérl~ de outr .. roi"", q"'. 
normolme"''' I b\o,.,.,raci& """ I ... 

o GuIo: r.1o <"<'ISO, a maioria 00. 
proj .. "" d< .'*'<ardo S< dwina d 
COJ><1<"<>fIlOd<f)I'OIet.""""l«o 
"'ia_""mooOOo' 
s. ... ..-."' .. , Nào ad ionta """f 
pesar um proI"""" qoe ... ã numa 
OIColo desotsaniz.ad .. que "ao 
ore""" um>. boa form.aç1oo, dar um 
cur>inho paro ele e mondá·1o de 
\O~a Ele ,aj r_r • ."."ma co;"" 
qIle &mes. 

o GuIo: o _ poderia ,." Iri'o? 
s._ ......... , Elo adlo q"" umo 
00;"" muilo im_. ó vocé 
,m"nder O que "'''OCOOl«<1'do nl 
b.a d. <dLJCaçOo. Ex;". uma 
I<ndfrICi& O ajudar o men ino, ojud..-
o pIOIes;or. di""."...n ... 1.1 .. n.\o 
1<"1ar enl<1lder por que o sislema 
não lunciono. 

o GLOeO '~''''' , ' .. """""", .. 2006 

a _ui,." de ná .. 1 "lP",iOl ~ ° 
..... ina fundam.nml? 
So;>+ ..... 1lIW<, """""",n .. ," l,." de 
«luca<;ao no Bra<ól prec,," d. mu~. 
pesquiso pa'" vocé tOIer>der <> que 
"" .. """", •• ",,,do. cad. vez .. gasta 
mai, dinheiro!1lJm , islemo 
!fi!.\'fl"""" • 01 ","ul,ados "'" rui111 

o Go.ooo, Ou« 00"" m~ida poderia -_.? 
So< ..... " ... ,,, N. ám do ensno 
Iknico,q .. Também /, pOOc< 

d ... """ I";d& no e .... il. eu odo que 
.. em~ oatve. pud.-m ter um 
,""'olho moio~ mo;' ligado. '''' 
",ividod~ llao adiarua voe<! '" um 
e<>Si"" I«nl<o separado do rneocado 
de trabaJlK< do oetor plOdUlivo. k; 

empreoos 'em O copaddod. do 
010,"""" ... In"",""',, Mas. quando 
Uma Brando OIganiZll<;ao cri.l um 
iOSl,Mo para &poior .. "idades 

110<;';" de «loc.çao eT<. em genll • 
fora d. ~mp ..... ~tuilO pOUc .. 
empresas .... m ." owsrnas como 
irt>trumen<o de , .. inamen<o. 

OG .... 'O .. nhOldhqu<"" 
l""'i"'içdQ do (;;le 11m Cdf)t>Cid<><k: 
p<Jro i'lflui, muiro ma~ 
S<Hw .......... , Nós .. mos no Bra<ól 
um si9:ema polbliro mu ~o "gido. E 
algum .. empresas 'em cond iç6u de 
expe1imentar modeloo """"". clia, 
um flO'ro ,i>o=I. de =oIas. por 

'l!eml'lo. ~ um d inheiro mai.livre. 

o GUIOO' Sou relolótio 'a,nUm 
apofUa a "",,~>Hlad< d. m.lhoo-a, 
O< m"""nl""o< de .ürlç6d. 
Sofw .......... , t \O<Ttlod", ~ 
um P'>'-"" poro I frt","" & q .... 1;o 
todo t qual to impo.cr> dis<o? E voe< 
rito .. ""'iIo ........ ilUliTuiç6u .... 
poáf.O& s.oemálica do avaIi" O 

~''''',' .. ..,.",,,,, .. 2C06 ' OGlOeO 

impo.cr> O que ~Ias !azom é o 
"'Sui""', "Nó> SaItamOo X para apâar 
,...,. B""poo". lotas O que "''''''''.,''u 
depci< diloo?"Ihe aI~ ~~ado IA 
na I,."",? E loqe há 1Od. u" ....... de 
pesqu,," poro avaI>aç!o de ....,Itidoo. 

Corno "'" 11Ul:' uiç6eJ grood ... 
devm.rn .... 1istemao "",lho", 

incluoi .. '1Uei' gence do """ par. 
avoIi..-", .. açõe> 

o GI...." O ... nho<di. <1'1< 01"" 
1=", Um<! aUlo><looliaçdo. 
S""w .. , ..... , Um •• u~ia.;ao <! 
"""J"" uma coisa complicada. 
Dilieilm."" "",",ró. alguém se II,J",. 

avaIi.mdo mai 

O Gl»> , Q ... _,.""" .. 
dal«Orom "" 00611 •• do ",mo? 
S""w""""', k; irt>t:<uiç6eJ do Gilo 
'fITo um trab.ltIo ImpM_ ,ambém 
no,," d< ... ", . de Ional.."""",,,, 

"Voci nio poda 
.. parar que um 

fitada coma a 

brultelro vá 
dallmpenhar bem 

todas u'unçôll. 
Ela vai IBr que 

Irabalhar cam o 
IItor privado" 

~"área de 

educação no 
Brull precisa di 

pesqul .. para 

voci enundlr o 
qua IStá 

aCDhUClndo" 

d. comunidade>. em o<>o<:iaçóes. 
ciIPaciTando ao pe_ para 
de1end., meltlo< "''''' 'm.--. HfI 
um ,ntbolho m';' oradicional. mai, 
ft lM'rópico. na ;:re. d. soude. mu 
hojo tm di. é cad. \'eZ menor. 

o GuIo, Cam ~ .... In"'''''m,"',... 
0$ ~m_$ W<Io di! ... mp"W""""o 
IunçOO jJâblim,' 
So< .......... , ~ é umo o;.:uoslo 
um pOUco con>p!ic&do. " educação é 
uma runçao polblica? Em principio é. 
no seOlidode que o go .. mo é o 
~pomâ,"1 por dar <dLJCaçao II> 
poosoos, O outro lodo da qu""ao é 
que o p....,., não 'em que ~ 
tl<Cluoi'<o. Alé potque nlo poo$\>i 

IK"",," paro. "'" 'I,Irl n.\o pod~ 
ooperarquo um EoIado cano O 
bnI~l~irovi d ... mpenh ... bem 1Od .. 
.. funç6u. Ele vai ~.r que ,,,,balh..
com O >elO, privod" 


